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Číslo 10/2011

Informace z jednání 26. VV ČSTV

Do uskutečnění volební Valné hromady ČSTV, o jejímž konání rozhodla před dvěma týdny 24.VH ČSTV (26.11.2011), byly na programu stávajícího Výkonného výboru ČSTV dvě řádné schůze. První z nich se
uskutečnila 7.12.2011. Výkonný výbor ČSTV má za úkol připravit po
všech stránkách organizaci 25.VH ČSTV, včetně voleb nových orgánů
ČSTV. Právě touto přípravou se výkonný výbor v programu jednání
zabýval, projednal návrh Jednacího řádu VH, proces přípravy volebního řádu a pozvánku na 25.valnou hromadu ČSTV, která se uskuteční
28.ledna 2012 v SC Nymburk. Vedle procedurálních a formálních záležitostí budou jediným bodem programu valné hromady volby.
K projednání volebního řádu svolal výkonný výbor celostátní porady
zástupců okresních sdružení ČSTV (17.1.2012), a poradu předsedů
národních sportovních svazů (18.1.2012). Důležitým bodem programu
schůze VV bylo projednání 1.verze návrhu rozpočtu ČSTV pro rok
2012. Služby sdruženým subjektům a především řádnou správu svého
majetku musí v roce 2012 ČSTV zabezpečit pouze z vlastních zdrojů.
Rozpočet se proto pohybuje v řádu 14 mil. Kč (méně, jak 2/3 roku
2011). Pro celou řadu produktů, podporujících činnost členů ČSTV,
jako je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů, smlouvy
s ochrannými autorskými svazy a další, musí VV ČSTV intenzivně hledat vnější zdroje, nebo jiný způsob zabezpečení této podpory.
Výkonný výbor ČSTV na schůzi 7.12. dále projednal mandát zástupce
ČSTV na mimořádné Valné hromadě SAZKA,a.s., svolané členy představenstva společnosti na 9.12.2011. Schválil pověření pro zástupce
ČSTV k volbě nových členů představenstva společnosti tak, aby byly
dostatečně ošetřeny zájmy majoritního akcionáře, ČSTV. Pověření pro
svého zástupce VV ČSTV schválil také pro mimořádnou VH společnosti Ski Pec,a.s., 13.12.2011 a řádnou VH Sportovního areálu Harrachov,a.s. , 4.1.2012.
Vedle seznámení se s aktuálními informace, které prezentoval členům
VV ČSTV pověřený předseda ČSTV Pavel Kořan, členové výkonného
výboru také vzali na vědomí písemně předložené pasporty SA Strahov
a SC Nymburk, informaci o průběhu Evropského roku dobrovolnictví
2011 v podmínkách ČR (jedním z důležitých výstupů je iniciace přípravy nového zákona o dobrovolnictví) a Zprávu o mezinárodní činnosti
ČSTV v roce 2011, kterou doprovodil komentářem vicepresident Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO) Jan
Boháč. V samém závěru schůze schválil výkonný výbor návrhy na udělení vyznamenání ČSTV.
Příští schůze VV ČSTV se koná 11.ledna 2012.
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Informace z jednání 24.valné hromady ČSTV
Netradičně na podzim se uskutečnila v sobotu 26.11.2011 ve Sportovním centru Nymburk 24.valná hromada ČSTV. Na letošní dubnové valné hromadě nebyla přijata novela Stanov ČSTV, která byla připravena
v rámci procesu modernizace organizace. Minulá valná hromada proto pověřila 18 člennou pracovní skupinu
připravit do 6 měsíců nový návrh novely Stanov ČSTV, který by transformoval organizaci do podoby lépe vyhovující všem sdruženým subjektům. Na žádost národních sportovních svazů tak VV ČSTV svolal 24.VH ČSTV.
Jednání se zúčastnilo 83 delegátů z TJ/SK (z 86 pozvaných) a 71 delegátů sportovních svazů (ze 72 pozvaných). Hlavním bodem programu bylo schválení novelizovaných stanov organizace. Společným zájmem
všech, jak se postupně v procesu příprav stanov ukázalo, bylo předložit 24.VH ČSTV takové stanovy, které by
byly přijatelné pro většinu delegátů jak z řad sportovních svazů, tak zástupců TJ a SK. Pro novelu stanov se po
diskusi vyslovila většina delegátů. Delegáti však nepodpořili navrhovanou změnu názvu organizace, název
ČSTV proto zůstává. Výčet nejdůležitějších změn nových stanov naleznete na straně 6.
Cílem jednání o majetku a hospodaření, zařazeného do programu, bylo stanovit racionální postup, jak naložit
s majetkem, který ke své činnosti organizace nevyužívá, nebo s majetkem, který není možné dále
v podmínkách ČSTV efektivně spravovat. Valná hromada rozhodla s majetkem ČSTV zatím nijak nenakládat
s tím, že další postup v této oblasti navrhne nově zvolený výkonný výbor. Manažerské shrnutí současného plnění plánu hospodaření přinášíme na dalších stránkách.
V závěru jednání valné hromady došlo na návrh představitelů sportovních svazů k odvolání předsedy, místopředsedy a členů výkonného výboru ČSTV. Současně valná hromada pověřila současného předsedu, místopředsedy a Výkonný výbor ČSTV řízením organizace do doby zvolení nových orgánů ČSTV a přípravou volební valné hromady s termínem konání 28.1.2012.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ ČSTV K 30.9.2011
ČSTV celkem
V rámci zefektivňování činnosti bylo od 12/2010 zrušeno 59 pracovních míst v ČSTV nebo Domu ČSTV, s.r.o., a
to vesměs bez náhrady - z toho 21 míst ve Sportovním areálu Strahov, 14 ve Sportovním centru v Brandýse nad
Labem, 2 v Plaveckém areálu Podolí a 22 v Lyžařském areálu Zadov, Sporthotelu Olympia a Sportovním centru
Nymburk. Od prosince 2010 tedy skončilo 59 zaměstnanců ČSTV a DS ČSTV. Zde připomínáme, že v roce 2010
byl průměrný počet zaměstnanců obou organizací dohromady 240, tj. 59 končících je cca 24 % zaměstnanců. Ze
zbývajících 180 zaměstnanců tvoří Sekretariát (aparát) ČSTV celkem 16 osob a zbývajících 164 osob jsou zaměstnanci sportovních středisek a hospodářské činnosti. Tím bude dosahováno vysokých úspor na straně nákladů, a to bez zásadních změn ve vykonávané činnosti či jejím rozsahu. Výpadek výnosů v Podolí a na Zadově
díky počasí a poklesu tržeb Zadov (částečně z objektivních, ale částečně i subjektivních příčin) však tyto kroky
devalvují. Věříme však, že se jedná o správnou cestu k zajištění financování běžného provozu ČSTV. Jednoznačným cílem organizace musí být vygenerování dostatečných zdrojů z hospodářské činnosti k úhradě
nákladů činnosti hlavní. Tím bude dosaženo soběstačnosti a nezávislosti na okolních zdrojích a ČSTV
nebude ohrožováno nedostatkem provozních zdrojů hrozících potížemi s platební neschopností.
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Hlavní činnost ČSTV
Hospodaření v hlavní činnosti se skládá z následujících 3 skupin:
-

Volené orgány

-

Aparát ČSTV

-

Společné výdaje

Vlastní činnost (Volené orgány + Aparát hlavní činnosti)
V oblasti vlastní činnosti (Aparát+Volené orgány) je rozpočet čerpán na 61,96 %, což znamená úsporu cca 2,92
mil. Kč oproti předpokladu lineárního průběhu nákladů (tj. 22,37 mil. krát 0,75). V nákladech nejsou zahrnuty náklady na energie (aproximovaný devítiměsíční náklad cca 1,65 mil. Kč), podatelnu (devítiměsíční náklad cca 400
tis. Kč) a výplaty členů výkonného výboru (cca 400 tis. Kč ročně).
V rámci hlavní činnosti bylo zrušeno 5 pracovních míst, byla zřízena nová funkce Generálního ředitele ekonomických agend.
Společné výdaje
V oblasti krytí společných výdajů byly čerpány tyto náklady:
-

10 692 tis. Kč – úrazové pojištění (kryto dotací MŠMT)

-

5 000 tis. Kč - Dotace krajským sdružením (kryto příjmem z dividend)

-

1 968 tis. Kč – OSA + Intergram - 1,5 mil. Kč kryto příjmem z dividend, zbytek dotací MŠMT. U této položky došlo ve třetím čtvrtletí k částečné předfakturaci nákladů na třetí subjekt

-

2,6 tis. Kč – Všesportovní kolegium - náklady jsou zatím minimální (kryto příspěvky převedenými
z loňského roku)

-

67,5 tis. Kč – tělovýchovný pracovník – jedná se o náklad na korektury a tiskové úpravy

Výnosy činily 477 tis. Kč a jsou spojeny s výnosovými úroky z vkladů za příjem z prostředků utržených
z postoupené pohledávky Gladiolus, které jsou deponovány na dvou zvláštních účtech - spořícím účtu (19,8 mil.
Kč) a speciálním běžném účtu (66,92 mil Kč) v GE Money bank a není s nimi v souladu s usnesením valné hromady nakládáno.
Hospodářská střediska
Výsledky hospodaření v rámci hospodářské činnosti jsou nadále poznamenány zásadním propadem tržeb
z provozu Lanových drah a vleků v LA Zadov. Toto středisko, jako klíčový zdroj financování činnosti ČSTV
v zimním období tedy stabilizační funkci financování neplnilo.
Pro střediska platí zpřísněný režim kontroly výdajů:

-

-

každý výdaj nad 10 tis. Kč musí být předem odsouhlasen ředitelem hospodářské činnosti (jednatelem Domu služeb, s.r.o.)

-

předem odsouhlasené výdaje jsou následně proúčtovány

-

je prováděn týdenní – až desetidenní výhled Cash-Flow z předem již odsouhlasených výdajů
při vyhodnocení Cash-Flow z předem odsouhlasených výdajů jsou pozastaveny některé platby
v závislosti na stavu finančních prostředků na účtech

Díky shora uvedenému se podařilo zásadně snížit náklady a z velké části nahradit výpadek financování z LA Zadov. Níže v tabulce uvádíme, jak se jednotlivá střediska podílela na plnění/neplnění plánovaných hodnot hospodářských výsledků za 1-9/2011:
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Stav v předchozím
Aparát
Strahov
Nymburk
Brandýs
Podolí
Zadov
CELKEM

Plán
3 996 705,00
22 822 875,58
-2 009 092,81
3 220 463,42
-7 350 023,00
-1 885 304,00
18 795 624,19

Skutečnost
4 193 888,38
15 750 712,07
-2 877 418,50
3 762 827,26
-5 679 568,43
852 574,39
16 003 015,17

období, tj. k 30.6.2011
20 056,29
-4 509 096,26
-2 498 558,40
522 333,39
2 173 022,57
5 416 297,79
1 124 055,38

Rozdíl (-úspora;
+nesplněno)
197 183,38
-7 072 163,51
-868 325,69
542 363,84
1 670 454,57
2 737 878,39
-2 792 609,02

Uváděné hospodářské výsledky jsou tvořeny hospodářským výsledkem ČSTV a Domu služeb ČSTV, s.r.o. agregovaně (tj. tak jako by byl hospodářský výsledek Domu služeb převeden do účetnictví ČSTV na konci roku). Ze
shora uvedené tabulky vyplývá, že zásadním propadem v tržbách Zadov oproti loňskému roku (tržby za ledenduben 2011 byly nižší o 5,5 mil. Kč oproti roku 2010) nebyl plán LA Zadov splněn o 2.737.878,39 Kč. V prvním
čtvrtletí nebylo plněno o 6.603.994,89 Kč, ve druhém o 5.416.297,79 Kč. Z vývoje tedy vyplývá, že fungují nastolená úsporná opatření v oblasti nákladů (pronájem hotelu Olympia s převedením zaměstnanců, pronájem Lyžařské školy a půjčovny), což ale nestačí nahradit propad tržeb. I přes opatření uvedená shora se tedy plán rozpočtu za 3. čtvrtletí v LA Zadov naplnit nepodařilo.
Plán dále k 30.9.2011 neplnil plavecký stadion Podolí. Zde sice k 30.6.2011 došlo k odvolání ředitele, nicméně
vývoj počasí v červnu byl natolik špatný, že zastavit pokles tržeb, jež byly oproti červnu roku 2010 v roce 2011
nižší o cca 1,2 mil. Kč patrně nebylo možné. Situace v měsíci červenci byla ještě horší než tomu bylo v červnu
(nejstudenější a nejdeštivější červenec za posledních 11 let, nestudenější léto za posledních 20 let), takže
výhled hospodaření střediska Podolí z pohledu tržeb byl velmi negativní. Přesto z vývoje třetího čtvrtletí
v porovnáním s prvním pololetí, kdy byl propad proti plánu 2.173.022,57 Kč vyplývá, že se podařilo hospodaření
střediska znovu nastartovat a stále je možné plán naplnit.
Problematické je hospodaření v Brandýse, a to z důvodu nepodařeného výběru prvního nájemce, který smlouvu
na poslední chvíli nepodepsal. Nastalo další kolo hledání nájemce, který smlouvu podepsal, a od 1.8.2011 hradí
nájemné a služby. Přesto ale plán počítal s pronájmem nejpozději od 1.4.2011, tudíž výnosy z pronájmu v plnění
plánu citelně chybí.
Na druhou stranu se díky opatřením a silnému tlaku na hospodaření daří středisku Strahov (plán nadsplněn o
7,07 mil. Kč). Plán nadsplňuje i středisko Nymburk o 0,87 mil Kč. Bohužel zde je oproti plnění plánu k 30.6.2011
spíš tendence propadu hospodaření a plnění plánu ke konci roku očekáváme jako napjaté. Především díky plnění plánu hospodaření Strahov je plán nadsplněn o 2.792.609,02 Kč, a to i přes to, že LA Zadov společně s PS Podolí v klíčových měsících sezóny propadly v tržbách o cca 10 mil. Kč.
PODPORA ČINNOSTI SDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ
V předchozích letech byly sdružené subjekty prostřednictvím ČSTV financovány
z následujících zdrojů:
1) Ze státních zdrojů, jež zahrnovaly:
§ Dotace MŠMT
Na základě změny podmínek ve vyplácení dotací MŠMT
nebudou v roce 2012 prostředky vypláceny prostřednictvím
ČSTV, ale prostřednictvím svazů s celorepublikovou působností
§ MF ČR - Veřejně prospěšná činnost
Na základě změny podmínek ve vyplácení dotací MF ČR nebyly v roce 2011 prostředky vypláceny prostřednictvím ČSTV,
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ale přímo svazům s celorepublikovou působností. V roce 2012 se s tímto typem podpory (tj. ze
strany MF ČR) nepočítá. Předpokládá se, že bude ze strany MŠMT naplněn zdroji nový program
V, který tuto dotaci nahradí. Na základě změny podmínek ve vyplácení dotací MŠMT nebudou
v roce 2012 prostředky vypláceny prostřednictvím ČSTV, ale prostřednictvím svazů
s celorepublikovou působností
2) Z vlastních zdrojů, jež zahrnovaly:
§ Zdroje ze SAZKA, a.s.
Díky probíhajícímu konkurzu na společnost SAZKA, a.s. a jejího prodeje nelze v budoucnu předpokládat žádné zdroje pro sportovní prostředí.
§ Zdroje z dividend akciových společností
Vzhledem ke schváleným finančním plánům akciových společností nelze v roce 2012 za rok 2011
očekávat žádné dividendy ze SKIAREÁL Špindlerův Mlýn a SKI Pec. Jediná dividenda se očekává od SA Harrachov až do výše 5,6 mil. Kč vč. příp. tantiem. Vývoj v dalších obdobích je závislý
na tom, jak se bude vyvíjet jejich hospodaření a jak bude s podíly ČSTV v těchto společnostech
dále naloženo.
Závěr:
Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že jediným zdrojem, který by mohl částečně nahradit výpadky
příjmů pro sdružené subjekty je rozdělení prostředků získaných realizací majetku ČSTV. Toto řešení je
však jednorázové řešení v době krize, jež směřuje k zachování alespoň základních funkcí sdružených
subjektů a neposkytuje variantu jistoty dlouhodobého financování sdruženým subjektům.

Zásadní změny novelizovaných Stanov ČSTV
Novelizované Stanovy ČSTV byly přijaté na 24. VH ČSTV, která se konala dne 26.11.2011. Schválené stanovy
jsou předloženy MV ČR k registraci. Návrh novely byl na VH předkládán jako společný návrh zástupců sportovních svazů a zástupců TJ a SK. V průběhu schvalování stanov VH bylo
přijato jen několik administrativních změn. Novela přináší potřebné modernizační prvky, odstraňuje hrozby patového hlasování, umožňuje lepší nastavení řízení organizace a současně zachovávají ochranu majetku a kontrolu nad jeho správou.
Stanovy ČSTV po své novelizaci jsou zaměřeny zejména na :
1.

ČSTV je dobrovolným občanským sdružení s celostátní působností,
které se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., v platném znění. Pokud jde o
právní postavení ČSTV plní roli statutárního orgánu Výkonný výbor
ČSTV. Jménem ČSTV navenek je oprávněn jednat předseda, případně místopředseda a člen výkonného výboru na základě pověření
výkonného výboru. Podepisování za ČSTV se provádí tak, že
k uvedenému názvu připojí svůj podpis 2 oprávněné osoby.

2.

Hlavní úkoly a poslání ČSTV se upravuje tak, že tato organizace ve svých základních článcích provozuje
sportovní činnost členů, jejich výchovu a vzdělávání a dále se podílí na pořádání sportovních a sportovně
kulturních akcích. ČSTV vytváří podmínky pro provozování sportovní činnosti, která se realizuje
v členských sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. ČSTV hájí
společné zájmy základních organizačních článků zejména ve vztahu k institucím veřejné a státní správy.
ČSTV zároveň může plnit servisní funkce a poskytovat služby svým členům.
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3.

Zásadně se ruší dvoukomorový systém jednání Valné hromady ČSTV. Na valné hromadě budou jednat
delegovaní zástupci národních sportovních svazů a sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Hlasovat
budou delegáti společně s výjimkou :



rozhodnutí o přijetí nových národních sportovních svazů (uchazečů o členství v ČSTV), rozhodnutí o
přijetí SK/TJ, kde není licencované okresní sdružení



rozhodnutí o volbě předsednictva valné hromady, mandátové komise, návrhové komise a zejména
pak volební komise

4.

Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina z pozvaných
delegátů (v praxi to znamená, že v současné době existuje 72 národních sportovních svazů a 81 zástupců
sportovních klubů a tělovýchovných jednot).

5.

Dalším principem Valné hromady ČSTV je, že celkový počet delegátů národních sportovních svazů a delegátů SK/TJ musí být vždy shodný, proto jsou hlasy delegátů upraveny koeficientem 100/celkový počet pozvaných delegátů za národní sportovní svazy a stejně tak koeficientem 100/celkový počet pozvaných delegátů za SK/TJ. Uvedený koeficient je nutno vyhlásit vždy před každým jednáním Valné hromady ČSTV
(předsedající vyhlásí při zahájení VH ČSTV).

6.

Nově je uspořádáno složení Výkonného výboru ČSTV, který je tvořen předsedou, 2 místopředsedy a sudým počtem členů výkonného výboru. Konkrétní počet členů bude schválen volební valnou hromadou při
projednávání volebního řádu. Způsob volby místopředsedů je upraven tak, že jsou voleni na návrh předsedy ČSTV s tím, že 1 místopředseda je volen (všemi členy výkonného výboru) z členů zvolených do výkonného výboru za národní sportovní svazy a další místopředseda je volen (všemi členy výkonného výboru)
z členů zvolených do výkonného výboru za SK/TJ.

7.

SK/TJ v okresech (dle územního členění ČR) a v hl. m. Praze mohou ustavit Okresní sdružení ČSTV jako
samostatná občanská sdružení s vlastními stanovami. Okresním sdružením ČSTV může udělit Výkonný
výbor ČSTV na jejich žádost licenci. Touto licencí jsou okresní sdružení oprávněna vykonávat správu záležitostí ČSTV v daném místě působnosti.

8.

Krajské organizace ČSTV (původně Krajská sdružení ČSTV) jsou organizačními jednotkami ČSTV ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a podléhají všem interním předpisům ČSTV. Podrobnosti o jejich způsobu
jednání a úkolech budou stanoveny samostatným předpisem, který bude schválen Valnou hromadou
ČSTV. Krajské organizace se zřizují podle zákonem vytvořených územně samosprávných celků a jejich
sídla jsou shodná se sídly samosprávných krajů.

9.

Přechodná a závěrečná ustanovení novelizovaných stanov řeší otázku platnosti dosavadních interních
předpisů ČSTV. Tyto jsou nadále platné do vydání nových předpisů. Valná hromada ČSTV zmocnila Výkonný výbor ČSTV, aby ve své kompetenci prováděl administrativně formální úpravy Stanov ČSTV (např. o
změnu sídla organizace), když tato změna nebude vyvolávat potřebu svolání mimořádné valné hromady.

10.

Nové stanovy již neupravují institut Smírčí komise ČSTV a tzv. přidruženého členství. Přidružení členové
ČSTV mají možnost v souladu se Směrnicí o přijímání členů ČSTV uplatnit svůj zájem o členství v této organizaci na Valné hromadě ČSTV prostřednictvím Výkonného výboru ČSTV. Přijímání členů ČSTV bude
upraveno samostatným interním předpisem schváleným valnou hromadou.

11.

Novelizované stanovy upravují volbu nových orgánů ČSTV, která se uskuteční dne 28. ledna 2012.
JUDr. Karel Poupě
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SOUBOR

USNESENÍ

24. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY
konané dne 26.listopadu 2011
Usnesení č. 1

Ke zprávě činnosti Výkonného výboru ČSTV

24. valná hromada ČSTV
bere na vědomí
přednesenou informaci předsedy ČSTV o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 23. valné hromady ČSTV,
nesouhlasí
s postupem Výkonného výboru ČSTV při nakládání s akciovým podílem Sazka, a.s., který následně vedl ke ztrátě
akciového podílu v této společnosti, ohrozil finanční stabilitu organizace a zejména financování regionálních sdružení. Nezbavuje se odpovědnosti za úpadek společnosti Sazka, a.s., a nehodlá předstírat, že se vlastně nic nestalo,
ukládá
výkonnému výboru ČSTV
a. připravit návrhy takových mechanismů, které by případným obdobným postupům v budoucnu zabránily,
b. předložit zprávu o činnosti Výkonného výboru při správě majetkového podílu ve společnosti Sazka, a.s., od
poslední volební valné hromady, a to nejpozději do konce roku 2012.

Usnesení č. 2

Ke zprávě o majetku a hospodaření ČSTV k 30.9.2011

24. valná hromada ČSTV
bere na vědomí
předložený materiál
ukládá
výkonnému výboru ČSTV, jeho předsedovi, místopředsedům a jeho jednotlivým členům a
dále generálnímu sekretáři ČSTV, zdržet se do doby zvolení nového výkonného výboru
jakýchkoli úkonů, kroků a jednání, jímž by docházelo
a) k dispozicím s nemovitým majetkem ČSTV či ke zřizování jakýchkoli práv třetích osob
k takovémuto majetku, s výjimkou krátkodobých a dílčích pronájmů k zajištění provozu nemovitostí,
b) k dispozicím s majetkovými podíly ČSTV v jiných právnických osobách (akciových společnostech, společnostech s ručením omezeným apod.) či ke zřizování jakýchkoli práv třetích osob k takovým majetkovým podílům,
c) ke schvalování jakýchkoli dispozic s podnikem, nemovitým majetkem či akciemi nebo obchodními podíly,
vlastněnými osobami, v nichž má ČSTV majetkový podíl.

Usnesení č. 3

K novele Stanov ČSTV

24.valná hromada ČSTV

neschvaluje
změnu názvu organizace na Asociace sportu České republiky
schvaluje
novelu Stanov ČSTV s dopadem uplatněných a schválených pozměňovacích návrhů
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a) doplnění v čl. I, bod 2. Poslání, druhý řádek zdola, ve znění: „…organizačních článků (čl. II bod 1.,2.)
v okresních sdružení (čl. VI) a organizačních jednotek (čl. VII)…“,
b) doplnění v čl. II, bod 8, písmeno a), na znění: „dodržovat Stanovy organizace, usnesení valné hromady, usnesení výkonného výboru a směrnice organizace“,
c) změnu v čl.IX, bod 4 ve znění „…, která bude mít ve svém programu volbu nových orgánů organizace a uskuteční se 28. ledna 2012“.

Usnesení č. 4

K návrhu na odvolání Výkonného výboru ČSTV (předkládá skupina svazů)

24.valná hromada ČSTV
odvolává
předsedu, místopředsedu a členy VV ČSTV ze svých funkcí,
pověřuje
předsedu, místopředsedu a členy VV ČSTV výkonem svých funkcí do 28.1.2012 a přípravou
valné hromady ČSTV 28.1.2012.

Konání 25. VH ČSTV v
lednu 2012
VV ČSTV projednal organizační pokyny
pro konání 25.VH ČSTV, která se uskuteční 28.1.2012 ve Sportovním centru
ČSTV v Nymburku. VH ČSTV je plánována jednodenní se zahájením v 10.00
hod.
Jediným bodem programu 25.VH
ČSTV bude volba nových orgánů
ČSTV (volba předsedy a členů VV
ČSTV z jejichž řad budou zvoleni dva
místopředsedové). Volbě bude předcházet schválení volebního řádu, kterým bude stanoveno mimo jiné, jak početný bude nový výkonný výbor ČSTV.
Volby proběhnou v duchu nových stanov ČSTV, schválených 24.VH ČSTV v
listopadu tohoto roku.
Redakce Zpravodaje
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Co to je PR? Je důležité pro sportovní organizace? Jak na něj?
Na tyto a další otázky mohli získat odpovědi účastníci semináře PR (public relations – vztah s okolím vnějším i vnitřním) v neziskových organizacích, který se uskutečnil v rámci aktivit Evropského roku dobrovolnictví v úterý 6.12.2011 v sídle
ČSTV na Strahově. Seminář vedl pro mnohé netradičním způsobem
MUDr. Jiří Ježek z občanského sdružení Agnes, které se zaměřuje
na
vzdělávání a rozvoj neziskových organizací a nabízí širokou
škálu seminářů a programů.
Možná trochu překvapivě, lze řadu odpovědí ohledně
budování PR získat dobře položenou otázkou,
která může být základem pro dlouhodobé a cílevědomé budování PR vaší organizace.
V případě zájmu sportovního prostředí o další
semináře například na téma Fund Raising (získávání
finančních zdrojů) se neváhejte obrátit na
pracovníky Managementu sportu ČSTV.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje!
Takový byl název závěrečné mezinárodní konference uspořádané ve spolupráci Zastoupení Evropské komise
v ČR, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního
institutu dětí a mládeže ve dnech 8. a 9. prosince 2011 v Plzni.
Hlavním cílem konference bylo umožnit sdílení výstupů Evropského roku dobrovolnictví 2011 v ČR a v zemích
střední Evropy. Naplnění tohoto cíle přispěli účastníci z národních koordinačních těles ERD a nestátních neziskových organizací, které se podílely na ERD, z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a ze Slovenska.
Dobrovolnictví ve sportu na konferenci reprezentovali Ludmila Kellerová (Orel), Mgr. Jitka Rosenbaumová
(Pražské sdružení Sport pro všechny), Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. (předseda České asociace Sport pro
všechny), vedoucí tematické skupiny SPORT Mgr. Jan Boháč (generální sekretář ČSTV) a Mgr. David Kovář
(ČSTV), který prezentoval připravovanou publikaci „Moderní sportovní klub, poradce pro efektivní fungování SK
a TJ, založených na činnosti dobrovolníků“.
Konference naznačila potenciál spolupráce jednotlivých oblastí dobrovolnictví zejména na lokální úrovni. Více
informací o dobrovolnictví naleznete na www.dobrovolnik.cz
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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SPORTFILM LIBEREC reprezentoval v Miláně
Již několik let Vás informujeme o výsledcích festivalu
sportovních filmů s mezinárodní účastí SPORTFILM
LIBEREC 2011 – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL, jehož partnerem je ČSTV. V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak vítězné snímky
reprezentovaly nejen tento festival, ale i Českou republiku na světové přehlídce v italském Miláně.
S vicepresidentem festivalu a předsedou pořadatele
– Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace o. s.
( okresní sdružení
ČSTV) Ing. Vladimírem Boháčem se v
rozhovoru pro Liberecký deník vrátíme
ke
slavnostnímu
vyhlášení výsledků
na světovém finále
v italském Miláně,
které
proběhlo
v měsíci listopadu.
Pojďme tedy do Milána – které snímky nás reprezentovaly
Do italského Milána, kde se konal již 29. ročník světového finále národních festivalů sportovních filmů
„SPORT MOVIES + TV“, byly nominovány z našeho
festivalu „SPORTFILM LIBEREC 2011“ vítězné české snímky a v případě, že kategorii vyhrál zahraniční
snímek, byl pak nominován český snímek
s nejlepším umístěním.
Zastoupení České republiky bylo poměrně velké –
zúčastnilo se celkem šest snímků.
V jednotlivých kategoriích to byly tyto snímky:
- kategorie „olympijské hry – olympijské ideje“: snímek ČT „Tajemství Gutha-Jarkovského“ v režii Ivana
Stehlíka
- v kategorii „dokumenty“: snímek ČT “T jako tým“
v režii Jiřího Kalemby
- v kategorii „sportovní osobnosti“: snímek ČT „Filip
Jícha 2010“ v režii Jiřího Guryči a Jiřího Kalemby
- v kategorii „reportáže“: snímek Českého horolezeckého svazu „Arco Climbing World Championship“
v režii Moniky Brkalové
- v kategorii „vzdělávacích snímků“: snímek TVF
s.r.o. Brno „Inovace výuky na zimních výcvikových
kurzech“ v režii Martina Horného
- zvláštní cenu poroty pak získal další snímek ČT,
tentokrát z dílny ostravského studia, „Zrušíme tělocvik“ v režii Marka Hýži

A některé snímky „bodovaly“, abych použil sportovní terminologii
Vzhledem k tomu, že ve finálovém týdnu bylo promítáno celkem 119 snímků, lze bez nadsázky říci, že
české snímky bodovaly, i když jsme ve skrytu duše
doufali i v ocenění nejvyšší…
I tak udělená cena „Mention d´ honnour“, což představuje nominaci mezi čtyři nejúspěšnější snímky
v dané kategorii,
snímku mladé režisérky Moniky Brkalové „Arco Climbing
World
Chamiponship“
ukazuje na
kvalitu
českých
snímků a vysokou
úroveň libereckého
festivalu, který je
druhým nejstarším
ve světě – právě po
tom milánském.
Zvláštní cenu udělenou „Klubem italských olympioniků“ si pak vysloužil
zajímavý snímek
ČT Ostrava – Zrušíme tělocvik.
A jak to vypadá s dalším ročníkem v Liberci
Příprava nového ročníku začala vlastně ihned po
ukončení toho letošního. Pro příští rok bychom
v rámci malého výročí – 15. ročníku, chtěli do Liberce pozvat zástupce všech národních festivalů
z jednotlivých pořadatelských zemí světa a uspořádat pro ně pracovní seminář s názvem „Olympijské
ideje – olympijské hry v televizním a filmovém dokumentu“.
Pozvání do České republiky a do Liberce tlumočil
všem zástupcům národních festivalů
Dr. Landa, ředitel festivalu, v rámci toho letošního
29. ročníku v Miláně.
Realizace akce je však podmíněna získáním patřičného objemu peněz – a tady spoléháme na
podporu Mezinárodního olympijského výboru, se kterým již byla, v této věci, navázána spolupráce.
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
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Na mistrovství světa v jachtingu
v australském Perthu se Češi neztratili díky Veronice Fenclové

Maier, Finn, Perth.

Jednou z největších českých hvězd na MS je asi
Veronika Fenclová, která závodí v klasické olympijské kategorii Laser Radial. Závody této třídy se
rozběhly v pondělí 5.12. a Veronika Fenclová se
v prvních třech rozjížďkách umístila na prvním a
dvakrát na třetím místě.
Jak řekla sama: „Ani jeden start se mi nepovedl,
ale byla jsem velice rychlá v jízdě po větru“. Ten
v pondělí foukal rychlostí 10 uzlů. V úterý si závodnice třídy Laser Radial, ale i celé startovní pole
mistrovství světa vybralo nechtěný den volna, protože všechny závody byly zrušeny z důvodu velkého větru. Během pátého dne jachtařských závodů
si účastníci závodů užili skvělých závodních podmínek. Během prvních rozjížděk se vítr zvedl na 20
uzlů a pořádně
zamíchal
s
průběžným
pořadím. Veronika Fenclová se
propadla
v
průběžném
pořadí až na
sedmou pozici.
O první pozici se
v průběhu závodu přetahovaly
Belgičanka Evi
van Acker a světová
jednička,
Marit BouwmeesVeronika Fenclová, Laser, Perth.
ter (NED), která
se i přes nepovedenou prostřední část šampionátu, kdy se jí nepovedly starty v několika rozjížďkách, nakonec
umístila na celkovém první místě a získala titul
mistra světa. Veronika Fenclová se díky prvnímu
místu v poslední jízdě vyhoupla zpět na dohled
medailových pozic a obsadila celkové čtvrté místo,
pouhý jediný bod za bronzovou Paige Railey z
USA. I tak může být Veronika s tímto mistrovstvím
spokojena, protože si vyjela přímou nominaci na
OH v Londýně
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
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Seznam zakázaných látek pro rok 2012
Souhrn hlavních změn oproti roku 2011 a vysvětlivky
ÚVOD
Členové antidopingového společenství by si měli uvědomit, že byla, po zvážení, věnována pečlivá pozornost
všem rozumným komentářům, zaslaným k návrhu Seznamu 2012. Konstatuje se, že ne všechny připomínky byly
přijaty a zapracovány do Seznamu 2012, ale jak je vysvětleno níže, změny návrhu byly provedeny z důvodu příspěvků a podání mnoha našich kolegů.
POZNÁMKA NA ÚVOD
Na vysvětlenou: prohlášení o Specifických látkách nyní zahrnuje odkaz na Světový antidopingový kodex.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. Neschválené látky
Skupina S0 byla přesunuta do části "zakázané látky", aby bylo jasné, že neobsahuje "metody" "tj." bylo nahrazeno výrazem "např." a další příklady byly přidány.
Tato část byla přemístěna pod název Zakázané látky s cílem objasnit, že oblast působnosti tohoto ustanovení se
vztahuje pouze na látky, a ne metody.
Aby se rozšířila oblast působnosti této kapitoly, zkratka "tj." je nahrazena výrazem "např." včetně dalších příkladů, které přibyly k objasnění látek, na které se vztahuje. Látky obsažené v S0 jsou považovány za Specifické.
Zdůrazňuje se, že pokud syntetická droga („designer drug“) nebo jiná neschválené látka splňuje kriteria některé z
kategorií S1-S9 (např. "podobnou chemickou strukturou a/nebo biologickými účinky"), pak se má za to, že jsou
zahrnuty do této skupiny. Zařazení do skupiny S0 přichází v úvahu až poté, co všechny ostatní skupiny jsou považovány za nevyhovující.
Zpravidla je tzv. „designer drug“ definována jako syntetická analogie zákonem omezené nebo zakázané drogy,
zkonstruované tak, aby obešla protidrogové zákony
S1. anabolické látky
IUPAC název bolandiolu (estr-4-en-3β, 17β-diol) je nyní součástí S1.a.
metabolity DHEA (7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA a 7-keto-DHEA) byly přidány do S1.b a bylo upřesněno,
že endogenní metabolity se nacházejí nyní „na otevřeném seznamu“. Seznam endogenních AAS zůstane zavřený.
Název INN se použije, pokud existuje, IUPAC názvosloví se využije též pro upřesnění v případě potřeby; obecné
názvy budou uvedeny, kde to bude považováno za užitečné
S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky
S odkazem na Souhrn hlavních změn a připomínek k Seznamu pro rok 2011, byly ze Seznamu odstraněny preparáty získané (odvozené) z krevních destiček (PRP) po zvážení nedostatku důkazů o použití těchto metod za
účelem zvyšování výkonu, i když tyto přípravky obsahují růstové faktory. Přes přítomnost některých růstových
faktorů, aktuální studie o PRP neprokazují žádný potenciál pro zlepšení výkonu mimo rámec terapeutického účinku. Všimněte si, že jednotlivé růstové faktory jsou stále zakázány, pokud jsou podávány samostatně jako čisté
látky, jak je popsáno v S.2.5.
S3. Beta2-agonisté:
Formoterol používaný inhalačně až do maximální denní terapeutické dávky 36 mikrogramů je zahrnut
jako výjimka mezi zakázanými beta-2-agonisty. Objeví-li se v moči více než 30 ng/ml formoterolu, bude
to považováno za Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec neprokáže prostřednictvím kontrolované
farmakokinetické
studie,
že neobvyklý výsledek vznikl následkem určeného inhalačního použití.
S ohledem na poslední výsledky výzkumu a poznatky členů sportovního Společenství, inhalační formoterol v terapeutických dávkách již není zakázán. Přetrvává přesvědčení o zvyšování výkonnosti pomocí účinků beta-2agonistů, pokud jsou užívány systémově a/nebo ve velkých množstvích. Seznam zakazuje podávání všech beta2-agonistů kromě salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin), formoterolu (v dávce maximálně 36
mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu, pokud jsou užívány inhalačně. Močové limity platí pro salbutamol a formoterol, pokračují výzkumy na stanovení prahové hodnoty pro ostatní beta-2-agonisty. V případě, že zdravotní
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stav vyžaduje vyšší dávku než je uvedeno výše, pak by měla být předložena žádost o terapeutickou výjimku
(případně
nouzová).
WADA se i nadále zaměří na problém beta-2-agonistů tak, aby se zabránilo a zakázalo podávání velkých dávek a
byla usnadněna péče a léčba sportovců astmatiků. Průběžné sledování užívání těchto léků bude i nadále prioritou, předpokládá se však, že může dojít k dalším změnám ve způsobu, jak na tyto látky bude v budoucnosti nahlíženo.
S4. Hormonové a metabolické modulátory
Název byl změněn z "Antagonisté a modulátory hormonů" na "hormonové a metabolické modulátory", aby poukázal na přidání nového odstavce.
receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ)
agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδAMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) byly přesunuty do skupiny S4 jako látky, které
ovlivňují buněčný metabolismus.
S5. Diuretika a ostatní maskovací látky
Felypressin používaný v zubní anestézii byl přidán jako výjimka ze zakázaných látek, které mají podobný účinek
na desmopresin
Glycerol je zakázán jako plazmaexpander, jehož je zapotřebí daleko více, než se běžně vyskytuje v potravinách a
toaletních potřebách.
ZAKÁZANÉ METODY
M2. Chemická a fyzikální manipulace
Cévkování bylo odstraněno z příkladů
Objem a četnost nitrožilních infuzí a/nebo injekcí byly ujasněny na více než 50 ml za 6 hodin.
Skupina M2.3 byla přeformulována kvůli srozumitelnosti
M2.1: cévkování je i nadále zakázáno, pokud bude použito k manipulaci nebo k pokusu o podvod s integritou
vzorku nebo při odběru. Je známo, že cévkování může být nezbytné pro lékařské účely.
M2.2: Je třeba upozornit na skutečnost, že lékařské aktualizované informace jsou uvedeny na webových stránkách
WADA
(http://www.wada-ama.org/Documents/Science_Medicine/Medical_info_to_support_TUECs/
WADA_Medical_info_IV_infusions_3.0_EN.pdf) pro podporu rozhodování Komisí pro terapeutické výjimky při nitrožilních infúzích
Pro názornost je limit pro objem a četnost nitrožilních infúzí/injekcí uveden v seznamu.
M2.3: Aby se vyloučila možnost záměny s M2.2, termín "reinfúze" byl změněn na "navrácení" s cílem stanovit, že
jakékoli množství znovupodávané (navrácené) krve je zakázané. Zákaz "postupného odběru, manipulace a opětovného navrácení jakéhokoli množství krve" není určen k zabránění plazmaferézy, specializované formě dárcovství krve a podobným procesům, které často provádí občansky smýšlející sportovci a nepředstavuje opětovné podání povšechné krve; spíše se specificky zaměřuje na proces, ve kterém je Sportovci krev odebrána, upravená
nebo manipulována, a pak znovu aplikována.
U dialýzovaných pacientů, jako součást jejich léčby chronického onemocnění ledvin, bude vyžadována terapeutická výjimka pro tyto postupy (a látky, které se často používají k léčbě těchto onemocnění).
M3. Genový doping
K upřesnění definice Genového dopingu, byly příklady v sekci M3.3 (2011) přeřazeny do skupiny S4.5.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
S6.Stimulancia
Byla upřesněna poznámka k adrenalinu s ohledem na jeho použití.
Připomíná se, že Stimulancia mohou být dostupná pod různými názvy, např. "methylhexanamin" je někdy prezentován jako dimethylamylamin, pentylamin, geranamin, Forthane, 2 - amino-4-metylhexan, extrakt z kořene pelargonie nebo olej z pelargónie
S9. Glukokortikosteroidy
Tato skupina zůstává nezměněna oproti Seznamu 2011, pokud se jedná o zakázané způsoby podávání glukokortikoidů. Dohled nad používáním těchto látek pokračuje a současně tak práce na stanovení prahových hodnot pro
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odhalování těchto látek a řízení výsledků. Je třeba předpokládat, že v budoucnu dojde k dalším změnám v této
oblasti. Odkazy na "Prohlášení o použití" a „Terapeutické výjimky“ byly odstraněny v roce 2011.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
P1. Alkohol
Na žádost FIQ není již alkohol dále považován za zakázaný při kuželkách a bowlingu
P2. Beta-blokátory
Boby a skeleton (FIBT), curling (WCF), moderní pětiboj (UIPM), motocyklový sport (FIM), jachting (ISAF), zápas
(FILA) se již dále nevyskytují na seznamu sportů, kde jsou beta-blokátory zakázány.
WADA přehodnocuje zákaz beta-blokátorů v určitých sportech v součinnosti s příslušnými federacemi a dalšími
zúčastněnými stranami. To vedlo k odstranění 6 sportů z této skupiny.
MONITOROVACÍ PROGRAM
Aby bylo možné odhalit případné způsoby zneužívání, bylo do Monitorovacího programu přidáno následující:
Při Soutěži: nikotin, hydrokodon, tramadol.
Mimo soutěž: glukokortikoidy.
RNDr. Jan Chlumský
Vedoucí Exekutivy pro dopingovou kontrol
ADV ČR

Kvíz pro účastníky olympiády v Pekingu v roce 2008
Vyzkoušejte si několik otázek z testu, který byl určen pro olympioniky v Pekingu.
Pokud Vás otázky zaujmou můžete zkusit jeho ostrou verzi na www.vada.com
1) Může být sportovec úmyslně vybrán pro antidopingovou kontrolu?
1.
ano
2.
ne
Správná odpověď je - 1. ano: Jako vrcholový sportovec na národní či mezinárodní úrovni můžete být
úmyslně i náhodně vybrán pro dopingovou kontrolu. Poskytuje vám to možnost dokázat, že závodíte

2) Lidský růstový hormon stimuluje růst kostí, svalů a orgánů. Je absolutně zakázán ve sportu a jeho používání je pokládáno za podvádění. Běžné vedlejší účinky zahrnují.
1.
kardiovaskulární onemocnění
2.
bolesti svalů a kloubů, abnormální růst orgánů
3.
cukrovku
4.
vše výše zmíněné
Správná odpověď je - 4. vše výše zmíněné: Dopingový test pro určení použití růstového hormonu již existuje.

3) Pokud má sportovec jakýkoliv dotaz nebo cítí nejasnost k průběhu dopingové kontroly, má se na něj zeptat:
1.
kdykoli po dopingové kontrole
2.
kdykoli během dopingové kontroly
3.
stačí poslat dopis Světové antidopingové agentůře
Správná odpověď je 2. kdykoli během dopingové kontroly: Sportovci by se měli cítit uvolnění a ptát se dopingového komisaře na cokoliv, co je zajímá. Sportovci mají právo zeptat se na informace ohledně odevzdávání vzorku a zapsat své komentáře ohledně kontroly do
formuláře o průběhu dopingové kontroly.

4) Pokud sportovec není schopen poskytnout požadované množství moči, bude požádán o krevní test pro doplnění testu moči.
1.
správně
2.
špatně
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Správná odpověď je 2. špatně: Pokud nejste schopen poskytnout požadované množství moči, váš neúplný vzorek bude zapečetěn a zaznamenán, dokud nebudete schopen vzorek doplnit do požadovaného množství.

5) Pokud sportovec zakoupí výživový doplněk v lékárně na přepážce , může si být absolutně jistý, že je ve sportu povolen.
1.
správně
2.
špatně
Správná odpověď je 2. špatně: Používání preparátu či léku podstupuje sportovec na své vlastní riziko. Řada doplňků výživy obsahuje
zakázané látky z hlediska dopingu. jelikož výroba těchto látek není v mnoha zemích regulována, musíte si pečlivě prověřit, že opravdu
víte, co produkt obsahuje. CHYTRÁ POMŮCKA: Pokud jsou inzerované účinky suplementu až příliš vynikající - pravděpodobně obsahuje zakázanou látku. Alternativou k užívání doplňků výživy je přizpůsobit si nutriční program.

Blahopřejeme
Biatlon
Michal Šlesingr zahájil SP druhým místem ve vytrvalostním závodu na 20 km ve švédském Östersundu. Jaroslav Soukup vystoupil v témže středisku ve stíhacím závodě poprvé v kariéře na stupně vítězů ve SP.
Curling
Výběr skipa Jiřího Snítila dosáhl nejlepšího českého výsledku na ME v historii, když v Moskvě vybojoval čtvrté
místo.
Cyklistika
Filip Ditzel vybojoval na SP dráhařů v Kolumbii třetí místo v neolympijské disciplíně 1 km s pevným startem.
Florbal
České florbalistky získaly na MS ve švýcarském St. Gallenu historickou medaili, když v souboji o bronz porazily
domácí výběr 3:2.
Fotbal
Národní tým mužů se popáté za sebou představí na ME. V baráži dokázali naši reprezentanti dvakrát porazit
hráče Černé Hory a zajistili si tak postup na šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Polsku a na Ukrajině.
V základní skupině „A“ se ve Vratislavi v červnu příštího roku utkají s domácím Polskem, Ruskem a Řeckem.
Gymnastika
Na Velké ceně Ostravy ve sportovní gymnastice, zařazené do SP, se Kristýna Pálešová prosadila na bradlech
na třetí místo a na kladině skončila pátá. Těsně pod stupni vítězů skončil Martin Konečný na prostných a hned
za ním se umístil Jindřich Panský.
Jachting
Veronika Fenclová skončila čtvrtá na MS v australském Perthu ve třídě Laser Radial a zajistila si tak účast na
olympiádě v Londýně.
Krasobruslení
Michal Březina obsadil třetí místo v GP v Paříži - Trofej Erika Bomparda, a kvalifikoval se do prosincového finále
soutěže v kanadském Québeku, kde skončil šestý.
Lyžování
Roman Koudelka a Lukáš Hlava skončili ve druhém závodě SP skokanů na lyžích v norském Lillehammeru těsně pod stupni vítězů, když obsadili čtvrté a páté místo.
Lukáš Bauer obsadil ve SP ve švýcarském Davosu v závodu na 30 km volnou technikou třetí místo.
Nikola Sudová zahájila SP v jízdě v boulích ve finském středisku Ruka třetím místem.
Plavání
Na ME v krátkém bazénu v polském Štětíně obhájila Simona Baumrtová v českém rekordu třetí místo v závodě
na 50 metrů znak. Barbora Závadová obsadila v polohovém závodě na 400 metrů v novém českém rekordu
čtvrté místo.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková vyhrála úvodní závod SP na trati 3000 metrů v ruském Čeljabinsku.
Martina Sáblíková vyhrála i druhý závod na 3000 metrů v tomto ročníku SP v kazašské Astaně.
Na SP v nizozemském Heerenveenu prodloužila Martina Sáblíková svou vítěznou šňůru na dlouhých tratích,
když zvítězila v letošním prvním měření sil na trati 5000 m. Karolína Erbanová dojela na kilometru čtvrtá.
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Kalendář sportovních událostí
v měsíci lednu 2012

2.-8.1.2012

ME boby

Altenberg/GER

6.-8.1.2012

ME rychlobruslení

Budapest/HUN

6.-8.1.2012

ME skeleton

Altenberg/GER

15.-20.1.2012

ME v házené (kalifikace první kolo)

16.-29.1.2012

Tenis Austrálie Open

Melbourne/AUS

16.-29.1.2012

ME mužů a žen ve vodním pólu

Eindhoven/NED

23.-29.1.2012

ME v krasobruslení

Sheffield/GBR

27.-29.1.2012

ME mužů a žen - short track

Mladá Boleslav/CZE

28.-29.1.2012

MS cyklokros

Koksijde/BEL

28.1.-5.2.2012

Pozemní hokej - ženy-pohár vítězů

Argentina

28.-29.1.2012

MS rychlobruslení - sprint

Calgary/CAN

Vážení přátelé sportu,
za redaktory Zpravodaje ČSTV Vám
přejeme Vánoční svátky takové, jaké
je máte rádi.
Do roku 2012 zejména zdraví a štěstí,
které Vám pomohou k úspěchům a
spokojenosti!
Českému sportu přejeme, aby byl
schválen smysluplný a transparentní
systém financování sportu v České republice.
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